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iSUP BOARD
Brugervejledning

ADVARSEL
Følg de følgende anvisninger for brug af udstyret for din egen sikkerhed.
Følges disse instruktioner ikke, kan det resultere i ødelæggelse af ejendom, alvorlige
personskader eller død.

aquamarina.com

GENEREL INFORMATION OM BRUG AF iSUP
Denne brugervejledning er lavet for at hjælpe dig med brugen af dit oppustelige paddle board, i det
efterfølgende kaldt iSUP, så du bruger det sikkert og med glæde. Den indeholder detaljer om
iSUP ’en, om det medleverede udstyr og brugen af det. Læs brugervejledningen omhyggeligt og gør dig
bekendt med iSUP’en, før du begynder at bruge den.

SIKKERHED

Padling kan være farlig og fysisk krævende. Brugeren skal forstå, at deltagelse i stand-up padling kan
resultere i alvorlige personskader og død.
Overhold alle regler om færdsel på havet, og brug almindelig sund fornuft.
Læs de advarselslabels der er trykt for og bag på boardet.

ADVARSELSLABELS
OBLIGATORISK INSTRUKTION
• Brug altid redningsvest
• Læs instruktionerne først
• Der skal være luft i alle kamre
• Antal brugere: 1 person
• Max vægtkapacitet (se senere tabel)
• Sikkerhedsafstand til land 150 meter

DETTE ER FORBUDT
• Brug i strømfald (white water)
• Brug i brydende bølger
• Brug i strømfyldt farvand
• Brug i fralandsvind
• Brug af børn under 14 år

OBS!/FARE/ADVARSEL
• Vær opmærksom på arbejdstryk
• Beskyttelse mod drukning
OBLIGATORISK INSTRUKTION
• Kun for svømmere
• Observer altid børn i vandet

BT-18FUP

SERIENUMMER
• Typenummer
• Informationer fra producenten
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Delliste
BASIC OG ALLROUND ISUP / AVANCERET ALLROUND ISUP
b
a-2

a-3

a-1

c

a-5

d

a-4

e

f

g-1

a-6

h

l
i-1

o

i-2
j-1
m

i-3

p

i-4
k-1

i(1-4)

a(1-4) D-ringe

n

Jumbo 23,5” højtrykspumpe, slange,
trykmåler, tætningsring

a(5-6)

D-ringe for sædefastgørelse
(vind-fugt-udsigt-drive)

j-1

Slide-in centerfinne

b

Fastgørelse af action camera

k-1

Sidefinne

c

Indbygget bærehåndtag

l

Gummisnore til sammenpakning

d

Stort EVA dæk giver greb og komfort

m

Reparationssæt

e

Støtteplade for afsæt (Advanced iSUP)

n

Skruenøgle

f

Rustfri D-ring for fastgørelse af sikkerhedsline
(option)

o

Forlængelsesstang for action camera
(for begrænsede modeller)

g-1

Højtryksventil for hurtig og let oppustning og
luftudtagning

p

Ventiladapter
(for begrænsede modeller)

Magic rygsæk

q

iSUP paddel

h
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q

ISUP FOR STRØMMENDE VAND

j-2

k-2

j-2

Finne for white water

k-2

Sidefinne

SPECIAL ISUP
ISUP FOR DRIVFISKERI
a-7

a-8 r-1

r-2

g-2

g-3

s

v
t

u

a(7-8) D-ring for fastgørelse af fiskekasse

t

Holder for paddel

g(2-3) Sidekamre, tryk op til 3 psi

u

Remme

r(1-2) Holder for fiskestang

v

Holder for fiskestang

s

Standard KOOL fiskekøleboks
med højt bagsæde
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TRÆNINGS ISUP
g-4

g-5

g(4-5) Sidekamre, tryk max. 5 psi

YOGA ISUP

w

w

Rem

x

Bæretaske

MEGA GROUP ISUP

x
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SPECIFIKATIONER
Max. last

Anbefalet last

Max.
lufttryk

75cm (30”) 10cm (4”)

70kg (154lbs)

60kg (132lbs)

15psi

75cm (30”) 10cm (4”)

95kg (209lbs)

75kg (165lbs)

15psi

330cm (10’10”) 75cm (30”) 10cm (4”)

115kg (253lbs)

80kg (176lbs)

15psi

Model

Længde

Vibrant
BT-18VI

266cm (8’7”)

Breeze
BT-18BRP

300cm (9’9”)

Vapor
BT-18VAP

Bredde

Tykkelse
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INSTRUKTIONER FOR SAMLING OG DEMONTAGE
A

Fold boardet ud fra pakningen
Vælg en blød og ren overflade til at folde boardet ud på.

B

Før oppumpning

Efter oppumpning

Montage af sidefinner
Sæt de to sidefinner på plads, før boardet pustes op (Breeze, Vapor)
Montage af centerfinnen
Når boardet er pumpet op, så skyd den store centerfinne ind i basen og placer låsepinden.

C

Oppustning
1. Sæt trykmåleren på og sæt slangen på pumpen og spænd den fast.
2. Skru ventilkappen af, tryk knappen ind og drej den med uret for at sikre, at ventilen er i ”pin out”
position.
3. Begynd at pumpe luft i boardet ved at føre pumpestemplet op og ned og pump luft i, indtil det
korrekte lufttryk nås.
TIP: Hvis pumpen begynder at pibe, så spray lidt silikone på pumpestangen.

MINIMUM 12 PSI (0,83 BAR) FOR KORREKT BRUG AF ISUP’EN OG MAX.
15 PSI (1,03 BAR).
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TIPS
• Efter 2-3 dages forløb kan der forekomme et lille trykfald på grund af temperaturskift. Kom nogle
få pumpeslag mere luft i.
• Før der foretages en længere tur, så lad boardet være pumpet op i 24 timer for at sikre, at boardet
er lufttæt. Hvis du opdager et konstant tryktab, så følg proceduren for læksøgning i afsnittet om
reparationer.
• Pump ikke boardet for meget op. Et tryk på 15 psi/1,03 bar er tilstrækkeligt. Den letteste måde at
kontrollere trykket er, at luftkamrene føles hårde, når der trykkes på dem.
• Pump ikke op til max. tryk og lad boardet stå ude i stærk sol. Hvis boardet er i varme omgivelser, så
tag lidt tryk af, så varmen fra solen kan lade trykket stige lidt. Når der padles, så kan
temperaturen af det koldere vand få trykket til at falde lidt. Det er en god idé at have pumpen med,
så der kan tilføres tryk, hvis det bliver nødvendigt.

INSTRUKTIONER FOR PLEJE OG OPBEVARING
Aqua Marina har brugt et førsteklasses materiale for at tilvejebringe overlegen beskyttelse mod
ultraviolet lys.
Imidlertid, for at sikre ekstra lang tid af fleksibilitet og klare farver, skal man ikke opbevare boardet,
så det bliver udsat for direkte sollys. Se nedennævnte liste med råd til pleje og opbevaring.
• Skyl boardet med slange og lad det tørre helt for at undgå mugdannelser.
• Vask boardet i ferskvand, før det sættes til opbevaring, hvis det er blevet brugt i havvand.
• Brug ikke stærke kemikalier til rengøring. Det meste snavs kan fjernes med en mild sæbeopløsning
og rent vand.
• Boardet kan opbevares med eller uden luft i. Hvis du tager luften ud af boardet, så pak det ned i
beskyttelsespakken, der blev leveret sammen med boardet.
• Hvis boardet opbevares udendørs, så hæv det fra jorden og tildæk det med en presenning, så det
ikke bliver udsat for sollys.
• Det anbefales ikke at hænge boardet op.
• Opbevar ikke boardet under ekstreme betingelser (over 66 °C og under -23 °C).
• Opbevar boardet på et rent og tørt sted.

D

Tag luften ud af boardet
• Få alt vand og snavs ud af ventilområdet.
• Tryk langsomt ventilpinden ned for at starte med at lukke luft ud. Der vil først være en kraftig
luftudblæsning, men det vil være væk i løbet af kort tid. Når luftudblæsningen stilner af, så tryk
ventilpinden helt ned og drej den med uret for at låse den i ”open” position.
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E

Sammenfoldning i trin
Følg billederne herover.
OBS! For at holde boardet i god stand, så fold ikke afsætningspladen.

Magic rygsæk
• Perfekt til at opbevare og bære boardet i.
• Sidelommerne er til pumpe og paddel.

SKIFT AF SKIVE FOR VENTILPAKNINGEN
F

open
close
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Utæthed i ventildækslet
A. Brug skruenøglen (n) til at adskille ventilen og kontroller positionen.
B. Ventilpositionen afviger:
I. Find den korrekte position.
II. Skær den ekstra kant af.
III. Læg en ekstra pakning ovenpå.
IV. Saml ventilen igen og pump op til korrekt lufttryk.
C. Ingen afvigelse:
I. Rengør gevindet på ydersiden af inderparten.
II. Saml ventilen igen.
III. Pump boardet op, indtil det er fladt.
IV. Efterspænd ventilen og pump op indtil korrekt lufttryk.

open
clos

e

Luftlækage fra indersiden af ventilen
A. Adskil ventilen og kontroller positionen.
B. Adskil pakningsenheden på ventilen og rengør begge dele.
C. Saml ventilen igen.
D. Pump boardet op, indtil det er fladt.
E. Efterspænd ventilen og pump op til korrekt lufttryk.

Note: Den korrekte brug af skruenøglen er at presse den ned med én hånd
fra oven.

LÆKAGESØGNING OG REPARATION
G

En lækkende ventil er sjælden. For at lokalisere en lækage, anbefales det at lave en blanding af sæbe
og vand i en sprayflaske og spraye rundt om ventilen. Hvis der kommer bobler, så kontroller
ventilsædet og basen for at være sikker på, at ventilen er tilspændt korrekt.
Hvis boardet taber luft, og ventilen er tæt, er der formodentlig en lille punktering.
Små punkteringer kan repareres let og permanent. Spray rundt på boardet, indtil der kommer bobler
og marker stedet for lækagen.
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1. Punkteringer mindre end 3 mm kan let repareres uden en lap. Luk luften ud af boardet og rens og
tør det område, der skal repareres. Kom en lille dråbe lim på lækagestedet, så det dækker hullet,
og lad det tørre i 12 timer.
2. Skær et stykke af reparationsmaterialet stort nok til at dække det ødelagte område med ca. 1,5
cm og afrund kanterne.
3. Kom lim på undersiden af lappen og på det område, der skal repareres. For meget lim er ikke
forenelig med en korrekt og holdbar reparation.
4. Lad limen blive klæbrig i 2-4 minutter, og startende i et hjørne og udefter, arbejdes lappen på
med et fast tryk. Gnid hele lappen og kanterne af lappen med et fast tryk. Lad lappen tørre i 12
timer før oppumpning og brug.

PADLEN
H
Front

Front
Korrekt

Ikke korrekt

Sådan padles en SUP
• Find en behagelig stilling med fødderne fast placeret under skulderlinjen med fødderne adskilt.
Knæene bøjes let i en afslappet opret position, skuldrene tilbage og se lige frem.
• Greb på padlen: Placer den øverste hånd for enden af håndtaget og den underste hånd ca. 61 cm
under den øverste hånd. Padl i en komfortabel fremadgående bevægelse med armene bøjet en lille
smule.
• For at dreje til venstre padles der på den højre side af boardet og for at dreje til højre på den
venstre side af boardet.
• Det anbefales at lade padlen tørre helt efter brug for at holde den i god stand.
SPO

RTS

DUA

SPORTS II B0302518
Adjustable Aluminum iSUP Paddle

II

DUAL-TECH B0302127P
2-in-1 iSUP & Kayak Paddle

L-TE

CH

STA

STANDARD B0302519
Adjustable Aluminum iSUP Paddle

NDA

CAR

RD

BON

CARBON GUIDE B0302520
Carbon / Fiberglass iSUP Paddle

GUID

E

CAR

CARBON PRO B0302521
Carbon iSUP Paddle

BO

N P
R

O
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TILBEHØR SOM OPTION
I

Aftageligt sæde
Til Breeze og Vapor.

J

Spiralline
2,4 meter / Ø. 7 mm

K

12V elektrisk pumpe
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L
HOLDERSÆT FOR ACTION CAMERA

2
1

4
3

Indhold
1. Kameraholder
2. Kameraadapter
3. Kamera forbindelsesstang
4. Rotationslås for kameraholder
5. Monteringsbase med drejehætte (leveres samlet til nogle
modeller).
Action camera kan monteres med denne adapter.
Brug skruen til at stramme.

5

M

Adapter til oppumpningsventil
Forbind og tilspænd stutsen til kompressoren eller dækpumpe med kontraventil som i bildæk.
Sæt adapteren på ventilen på iSUP’en, drej for at få den tæt.
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REKLAMATIONSRET
1. Reklamationsretten er kun gældende, når produktet anvendes til rekreative formål og ikke til udlejning
eller skolebrug.
2. Producenten vil foretage den endelige vurdering, om der skal foretages en inspektion, eller der skal
præsenteres fotos, der klart viser en defekt. Produktet kan kun returneres efter aftale med salgsstedet.
3. Hvis salgsstedet finder, at reklamationen er berettiget, dækker reklamationsretten reparation eller
udskiftning af defekte dele. Salgsstedet er ikke ansvarlig for omkostninger, tab eller ødelæggelser som
følge af tab eller misbrug af produktet.
4. Reklamationsretten dækker ikke ødelæggelse som følge af misbrug, vold, forsømmelse, normal slitage
inklusiv, men ikke begrænset til, punktering, ødelæggelse som følge af ekstrem varmepåvirkning, forkert
opbevaring og behandling, brug i bølger eller brænding, revner som følge af fyldning eller sammenstød,
eller ødelæggelse af andet end defekter i materiale eller udførelse.
5. Produktet må ikke modificeres og /eller monteres med motor undtagen AM Blue Drive finne.
6. Produktet må ikke bruges til noget ud over, hvad producenten foreskriver, med hensyn til lastkapacitet.
7. Reklamationsretten bortfalder, hvis der foretages uautoriseret reparation eller ændres på nogen del af
udrustningen.
8. Dokumentation for købet skal følge reklamationen.

ADVARSEL

DETTE PRODUKT ER DESIGNET EFTER STANDARDER TIL EN SPECIFIK
BRUG. ENHVER MODIFIKATION ELLER ÆNDRING TIL ANDEN BRUG END
ANGIVET AF PRODUCENTEN KAN RESULTERE I ALVORLIG RISIKO FOR
BRUGEREN, OG REKLAMATIONSRETTEN VIL BORTFALDE.
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